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 لظى أشعل أو

 اآلخر على أحدهم ليستدل  

 .نادمين ويعودوا

 قالدةُ  أنا

 وحيدة   حزن  

 أرملة   جيد   على

 الضنى هاهزي  فكلما

 الحبيب على حزن ا الدموع وذرفت
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 بشدة عليها قبضت

  حبه يوم كل فتهاوى

 جرفهاتف النهر يف

  الحزين العاشق وطوفان أمواج

 واحدة خرزة إال منها يبق   لم

 بشدة بها فأمسكت

 بها تمسك ا تزداد الليل هزيع هزها وكلما

ا جسدها يرتجف أن خوفا  شبق 

 .الغائب للحبيب ذكرى آخر وتفقد

 طائر أنا

ا العواصف أخذته  بعيد 

 المهاجرة الطيور سرب عن
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ا وغدا  وحيد 

 بوصلته أضاع

  يلوح وأخذ

 عابرة غيمة ىلإ

  بالسواد موشحة

 .رأسه فوق   تطوف

 الليل أنا

  أطفأت غيور  

 العاشقين نجوم كل

ا  نجمة على غضب 

  سمايئ من هوت

  األرض ىلإ عنوة
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 .السرمدي حبيبها عن تبحث

 الحزن من نهر أنا

 أمواجه انفجرت

ا   شوق 

 العاشقين زوارق فأغرقت

 إليك؟ يصلني من

ا ... شوق ساعة يف عطلتها الوسائل كل  غضب 

  الموج من بركان ا أصبح النهر

 العاشقين زوارق أحرق

 خاوية أصبحت األشجار

 وأسى حزن ا أغصانها تتدىل 

 العاشقين رسول الوحيد الطائر 
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  بوصلته أضاع

 رسائلي يوصل فمن

  األسى أخمدها وشموعي

ا  .إليك شوق 
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 الحلو الصباح

 المآذن اىل أنظر

  سالسل   كأنها سوداء سحابة رأيُت 

  العبودية معاقل ىلإ األحرار   تجر  

  السوداء السحابة تلك خلف

  خضراء صغيرة هضبة

  تبلعها تتالشى

  رحمة بال السوداء الغيمة

  الطائر ذلك ابتلعت كأفعى

  عليه تعودت الذي الجميل
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  …نافذيت على ينقرُ 

   !!الحلو الصباح ذلك يعد لم

  هامتي فوق تتدىل الشمس

    !!!الجحيم من كأقراص  

 أفعى األخرى هي

 نار من كبيرة أنياب ذات 

  بغداد تصهر

  وينصهر العالم يذوب

  ناظري مرمى على

ا النافذة تعد لم   رحمة   من رذاذ 

  عطرها منها ألستنشق

      المعطاء تلك تعد لم
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ا ال   المشتعل الغبار من لهب 

 ... االنتقام بحصى يرجمني

  المفرقعات ضجيج

  أذين نافذة يخرق

  النادبات بأصوات

  رجعت؟ ولماذا هنا؟ أنا لماذا
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 وداع

  بيدك تلوحين أراك

  الليل غبش   من

  منحدرة مودعة

   الخضراء سهولك نحو

 الروح عشبة يا

  ةأالمر  أيتها منك تعلمت

  السنين غبار أمسح أن

  وجهي على من

  ;حتفي اىل وأسير
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  الثريا لتلك وردة حامال  

  عينيك، أهداب على العالقة

  الجفون بين الغافية الدمعة لتلك

  بلقياك فرح ا أشهق أن أخاف

  الدموع من نهر   مقلتي من فينسكب

  أهدايب على العالقة

  سيديت حزن ا أسرف أن أخاف

ا الليل كان كم :لك فأقول  !!مظلم 

  الوحشة من خناجر فللبعد

  خاصريت تغرز يف

ا غفوت كلما   بك حالم 

  !!!وجنتيك على العالقة الثريا فتذوب
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  الغريب شموع كأنها

كرة عالقة  .........المنفى بذا
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 البيوت

  الضوء فيها يخفت التي تلك

  طائر   كجناح  

  قلبه نبضات أرهقته

ا التحليق من   فضاءات نحو عالي 

  ،اءسود بغيوم   نوافذها غلقت

  الخافت   الضوء   ذلك منها ترى ال

   الفاسدة األطعمة رائحة   تشمي  وال

 أصوات ا بيوتها من تسمع وال

 .الذباب عواء  .... 
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  ;المدينة أرجاء كل   يعمي  الذي الموت

 ....جياع أطفال   بيد   حلوى كأنه
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 اللقلق عنق

  الصمت إال يفهما ال لغة للوجع

  حائر ا حينه يقف

   ...المفاجأة ضوضاء أمام

ا لسانه يبتلع  مكره 

ا، لغة للنهر   أيض 

 يهشفت بين من تنحدر

   سطحه على تعوم ..

 !! المجهول اىل الموج يحملها جثة

ا الجريان يأخذها   موطنها، عن بعيد 
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  األم   تنتظر بينما

  .بالطين المشدود السري الحبل حيث

 المكان ذلك يف تنتظر زالت وما

  عويل   للشظايا

   تصهل بجرحك

  النهر صفاء تستفز  

  الطري حمكلب مغرم

  عظامك لتنغر عجل   على تأتيك لهذا

 .لظى من شعلة بشفا

  ثلج   من قرص   فالسنون

  ………األيام بقدح يذوب
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 المودعين عويل

  بعيد   من رتقبهاأ

  بخبر تأتيك أن عسى

  العاق وليدها النهر 

 ظلها أنيس والنخلة

  الفيايف سكن من وإن  

ا   يعلم ال الحقيقة عن بحث 

   !اللسان طيي  أنها

  

   الجنوب نحو آثار قدم تتجه لراحلينل

  والمسمار اللوح حيث
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  قوسين قاب المدن

  !!!أثداؤها جفت أمهات من

  االنتظار من

  !!المسافة من شاخ   القطار

 المودعين عويل ينتظر قيلولة يف إنه

  غفوته من ليستفيق  

  قوم من تجني ماذا

  ذهب؟ من بسلسلة   اللقلق عنق طوقوا

كد   ماء   ببركة يحدق جعلوه   را

  !!مغرور هو كم

  تمر من تمثاال   يصنع كمن موهوم

 الحقد بحجارة ويرميه

  حائر ا تقف لماذا
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ا اليد سبابة رفعوا لقوم   عالي 

  منتصر ا؟ يهتز   الكلب ذيل من وجعلوا

  خاوية   ثمار   للحروب

  ريح   نسمة من تسقط

  المدن خراب من تجني ال

  بظلها، تسكن القبورُ  ال

  السكون من فسحة للموىت فتدع

  الحلم من وقليال  

 الحروب من خال   بغد   حالمين موالينا

  التاريخ يكتب أحد من وال

 ......الجالد هراوات تحت
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 القصائد

   تقفز بجمجمتي قطط  

  رأسي أطرق عندما

 .ألنام الليل بمطرقة

  فكرة برأسي تقدح

 الجنون مخالب لها

  عقلي تنهش

  الورقة ىلإ اللجوء

  !!ضالتها عن تبحث رصاصة  

  إليك ألجأ
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  الليل وحشة عن أكتب

  لحمي تنهش الغربة ونسور

ا عشقكم    .جميع 

كريت من الشاردة القصيدة تلك حتى   ذا

  المعنى ناقصة الزالت

  حيايت ألنها

  !! هناك ركنتها التي

  الغسيل، حبل على أيامها تنشر أرملة

  حيايت أرملة إنها

   تركتها التي

  !!الوحدة شبق يصفعها

  أثداءها لمست كلما
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ا وتلعنني تشهق   !!!أسف 

  قصيدة أكتب أن فأحلم

  امرأة كأية وأتركها

  فخذيها ليلملم   بالليل تستنجد

 ...ويلتهمها الجيران قط   يستيقظ أن قبل
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 أمي اطمئني يا

  !!!أموات اليوم ضيويف

   مائدة ىلإ دعوتهم

  لذيذ   عشاء  

  الكبير الوطن جسد   على

  أوصاال   قطعوه

   التهامه لهم يسهل كي

  الفرات نهر من لهم سكبت

ا ا نبيذ  ا أحمر    !!كدمي قاتم 

  موسيقى اسطوانة وأدرُت 
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 األرامل حناجر   من انسابت

 ) وأياه واريد ولفي الولف خذين ما يا (

  الندم شموع ألوقد دعوتهم

   بعد أوفها لم نذور ا أسدد 

  جثتي من الحرب شيطان ليطردوا دعوتهم

ا أللتحق    !!السرمدي سريري اىل مطمئنًّ

   تطاردين الزالت أحالم

كرة الليل   الغريب ذا

ا ترحل المدن   عني بعيد 

ا مني يطلب الحدود وشرطي   أجر 

  بجلدي ألعبر، أنفذ

ا أملك ال :له قلت   شيئ 
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  !بالرصاص المثقوب الجسد هذا غير

  خويف من خجال   يحمري  زال ال

   باألسى مثقلة   وجيويب

   أصبح أن قبل

  .…الماء سطح على تعوم سمكة  

  ... أراه

 كبير وطن ل يلوح

 الصغيرة التالل تبتلعه

  طفل   بيد

 .عينيه على من الكسول النعاس يزيح أن محاوال  
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 النازحون

  خطوة   كل   يف لهم

  الندم من تآها

  بخطواتهم األفق اتسع كلما

  !!!أحالمهم ضاعت

  عيونهم من خجال   يمطر الصمت 

  ...الغير أبواب يطرقون عندما

  والندم التوسل بريق عيونهم يف ألمح

  الكالم شفاه من تسقط الخيبة

  المحال اىل أيامهم على يعبرون
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 خاوية المدينة تاركين

 الغرباء أيادي بها تعجي 

   الباب فتح إذا تعلم منا كل

 :تقول تعويذة يقرأ

  ..........ورسوله هللا أمانة
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 موىت

كريت يف يتنزهون    ذا

  مهذبون، إنهم

  الحياة صخب من سئموا 

 عالمهم، يعم السكون

 بالضجيج مليء   األول عالمهم

   شرسة أفواهها بنادق

  !!ضالته على يعوي ذئب

  كالعادة فضالتهم يرمون ال

ا   الوجع من النهر يمشطون دائم 
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كثر   ليغدو ا أ  بياض 

   خمر ا يتدفق إنه 

   كرماء هم

  فاكهة من حياتهم رمق يسدي  ما يقطفون

  بالعطاء عائمة أشجار

  .بذخ األوىل حياتهم

  نحورهم نحو يصوب الرصاص

  كرماء هم

  تفاحة يقطفون

 واحدة وقبلة

 حياتهم يف ال وجع

 !!سماسرة أطباء ىلإ يحتاجون ال
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ا عرقهم ليتساقط  السمر جباههم حارق 

 لمداواة النقود من قليال ليجنوا

 شعواء حروب من نازفة جروح

 التاريخ كتب يقرؤون ال

  رحمة بدون السطور بين يتجولون وأناس كذبة، إنها

 بأمواج اظ  غي يفيض نهر ا إال 

 جثثهم عليها تعوم

ا وال    حارقة شمس 

  السمر أجسادهم تحرق

ا تحلق فراشات هم  زهور من روضة على عالي 

   طرية بشفاه الرحيق يمتصون

  السماء برحاب محلقة
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  أبناءهم ينجبون اآلباء ما عاد

  الحرب خوذة من أحالمهم سقطت

 من شواطئ ضفاف على يتجولون إنهم جنة هنا

 حرير

   التاريخ كتب يرجمون

  بالحروب المثقلة

  بها همزج   من بلهيبها يحرقون

 

   العتمة ىلإ النور ليبعثوا بجمجمتي يتجولون

ا أموت   بهم أللتحق شوق 

  عطش، وال عويل   وال خيام   ال

  الشجر ألياف من جباههم على الندى يتساقط

  برحمة يعمي  سكون لها العصافير
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  لوليدها أم   كترنيمة

  الفجيعة شجرة على تنوح غربان هنا ليست

   بحروب مليئا تاريخ ا بأجنحتها تكنس الهزائم تلتهم

  الموت روضة إنها

  المزمنة األورام من خال نقي هواء

  األنبياء يصاحبون ال الموىت

 !! الخطيئة ليتفننوا معوال   يحملون

  السماء يرجمون آباء   ال

ا لعنة     أبنائهم على وغضب 

 ........الحياة غصن من سقطوا

 

www.jadidpdf.com



 الجحيم أسئلة 173

 
 

 الحنين

   جامحة   مهرة   الحنين

  بداخلي تصهل

 خواء األيام

  العمر أغصان من يتساقط 

  إليك الحنين يشدين

 ; وهم بقشة أتعلق

ا ، يدي باسط   لريح 

  بسمائك أحلق لعلي 

 النجوم لمعان ألرى مفتوحتين بعينين أنام
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  ذايت مع صراع يف عشتها أوهام ل تبتسم

  غربتي ىلإ الحرب بشظايا مثقوب   بقميص   أسافر

   منفاي ىلإ يالحقني األسى

 ...جنويب خبز أرغفة األرصفة

  !!قط   بعين ألنام بها ألتحف 

  الريح هفاتهف تخيفني

 التميمة أيتها بك أتعلق

   الحرب سنوات عنقي يف أمي علقتها

  .الغربة يف وحديت أنيس تزال ال

  وجنتي على زالت ال أخويت قبالت

   األسى وطعم الخوف دفء شاركوين 

  الكاكي بدالت طيات بين التعاويذ تدسي  أمنا
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 والبخور بالحرمل أنفاسنا تعطر

 !! للرحيل العدة نعد

  ماء   بذرة   خطوة كل   يف تنثر

  .بسالم نعود أن عسى

   نعود لن ربما

  الريح مهب   يف قمح كحبات المسافات نثرتنا

   الحروب أشباح تالحقنا

  بجمجمتي لصقت كخوذة

  الرماد من تنبعث خمدت كلما

  !!!الجديد ثوبها ترتدي كأفعى

  ل أخوة أرى لحظة كل يف

   يسقطون وآخرون ينهضون
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كريت يتعلقون  !! بذا

 نار  إطالق من تموت أحالمي

 كظلي ترافقني للجنون يا

   عظامي تنخر طلقة من آه

  ......الوصل حبل قطعت
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 مفترضون جنود

 ووقور صامت الليل

 العصور الوسطى من كسيد

 أفعل أن بسبابته ل  إ يشير

 !! أبتغيه أنا ما وليس يبتغيه ما

 نجمة يأمر الليل

 منه قريبة تبقى أن

  !!الضياع من عليها خوفا

  متجول   بائع   كأي   أنا

  الفراغ من بعبوات   الهواء أجمع
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  .أجدها لعلي صلعتي أنبش

ا هنا   رأسي هامتي على صافع 

  غرفتي شباك على تتأرجح رأيتها فكرة

ا تجدي قد لكنها ساذجة فكرة  نفع 

كون أن ا أ   الوقور ديسيي ل خادم 

  الليل طائر لباس ألبس

  هاربة بنجمة ألمسك

  .سيدي يرغب مثلما

  هوى بائع كأي  

  مثابر شاعر أي أو

  محجره من فأر ا ليخرج صلعته يجلد

  العصر خليفة شاعر   أصبحت بحنكتي
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  !!الهواء يف معلق بقصر الجالس

  مفترض مواطن وكأي

 السلطان موالي خدم

  مصريف رصيد ل أصبح

   شخصية وبطاقة

  .......الوقور سيدي من تقاعدية وخدمة
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 عجوز رجل ترانيم

  العمر   يداهم الخريف

   أوراقه تتساقط

ا به تلهو ترحم ال آفة الرياح  عبث 

  عنقي ىلإ مغلولتان يداي

  المتساقطة بأورايق باإلمساك عاجزتان

ا، تحلق دعها    .أمل فسحة األفق يف ربما عالي 

  الصهيل عن عاجزة مهرة الكهولة

ا بظلها ألوذ    !!منها تبقى وما األيام شبح من خوف 

  مطر   زخة من أشحذ
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  يخضر األيام يتبق ما لعل

   المتبقية أيامي النار وتخمد

  .بمأمن أنا ما

  وهم نهأ خر امتأ أدركت

  .جديد شيء عن ألبحث وقت هناك ليس

ا اإلناء غطاء أبقيت  محكم 

  !!السر ويفوح المل على األخطاء تطفح ال كي

  الثوب أزرار أحكم أن أيب من تعلمت

 يب تلهو الرياح أدع ال

ا كان   وهم 

  زهرة روضة   كل من قطفت ليتني يا

   .واحدة باقة يف وجمعتها
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  عمري أيام طيلة يالزمني سؤال من عنقي أعتق

  صواب؟ على أنا هل

  يدي أصابع عدد على إنها .أيامي أعد

  عشرة أصابعي أن أعلم

 اثنتين وأ واحدة العد فأزيد أخطئ قصد عن نيلكن

 األيام رماد ىلإ أنظر

   الصبا يتلظى كان أن بعد الموقد، يف يرقد 

  الخالق ذكر يف عدها ناسك كمسبحة أيامي

   هللا الحمد :أقول منها خرزة آخر تسقط عندما

كرر   يزداد خرزها لعل العد   أ

  الجناحين ذي األفق اىل أنظر

  الغبار أنفض أن عليي 
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كريت من   به أمسك ،ذا

  باردة سحابة على كنسمة  

ا وأرحل   األرقام لغة عن بعيد 

ا   حطبها من تبقى ما متناسي 

  !!!!األيام موقد يف يحترق أراه ال كي
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 النشوة

   الطريق منتصف يف أقف عندما

 الملون، كتايب حامال  

  الريح بأوراقه تعصف 

 تتطاير الصفحات،

ا أرى   .سمراء، سوداء بيضاء، وجوه 

   حكاية، له كل 

   !!الوجود معنى عن تتحدث الحكايات

ا اإلله كوني حينئذ  عازف 

  الصباح أوتار على أنامله يمرر 
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ا يعزف    الكائنات له تشدو لحن 

ا لون ا األلوان، تصبح تنسجم ، واحد   أبيض 

  أمل   من بعسل ينساب النهر

 الحنطة، تقطف الطيور

 !! الذهب كصفاء تلهث 

   نفسها الصور ني أ نعرف الملون وكتايب أنا

  ذاته الوجود معنى تكرر

 دفتيه على كتايب أفتح حينها

   ورق من كطائرة أوراقه تركأ

  .…طفل   يد من النسيم سرقها
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 وخزة

  الصباح هذا تنتابني حزن وخزة

  طين من بيوت خلف يسكن نهر ا أتتبع وأنا

  كلب فيها يرقد بركة تجاوره

  قائظ الصيف حرارة من يلهث

  حزن شرارة عينيه يف أرى

  بأمل   مصحوب ا انتظار ا

 صاحبه هجره ربما

ا ورحل    … بعيد 

  الراس بمؤخرة يقدح السؤال صدى 
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ا حترقأ اآلخر أنا   !!النهر هدوء من ألرتوي عطش 

   الشجرة، على العصافير سكون أحبي 

  .ضفافه على لتستريح جذعها على تتكئ

 موحش الصغير النهر

  أمواجه على يطوف الهدوء 

   هائج كثور بصراخ صمتي أيقظ

    السماء ىلإالعنان  أطلق

  الليل؟ أيها أنت أين

  قلبي يف خنجرك لتغرز

  .......أحشايئ من النهار ينبوع فيتدفق
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 سراب

  يدي راحة على التقاطيع

  إليك أشير عندما

 أوجاعي أعانق 

  المدى تسابق سهام 

  قدميك تحت هاوية تخري 

  عيني بؤرة أيقظ عندها

   .هامتي من شاردة طيور ا أرى

  وأغنية، أفق هناك زال ال

  بتاج يتوجني الحلم
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  الفضة لمعان لها روحي

كريت يف   عطش ذا

   !!الوهم سراب من اليك أعبر

  زائفة أمجاد من بك أستنجد

  وحشتي يوقظ عواء من

  قدمي، تحت المسافة تكون عندما

  قوسين قاب إليك الوصل

ا ذراعي وأفتح أحمال أرمي     مستسلم 

  بداخلي الرمال خفقان من الروح جمرة يا ارحميني

  عطشي من أنقذيني

  أحشايئ بين حطبها يحترق الوجع من غابات

  الضوء حكمة الليل ظالم من ل
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  كفي راحة على حملتها نجمة

  !!الخوف من ألرتقي

   قلبي خفق إذا تنهشني الصحراء ضباع

              بجانبي يسيرون أصحاب وحشتي من ول

  شاردة نجمة نحو أحالمهم يتبعون

  !!!الظالم خيط من

 .أفعى الضياع من الخوف

   األمنية أيتها نحوك هارب

   يدي إليك أمدي 

ا   الروح صحراء يف غارق 

   تتهاوى رغبات من أنقذيني يدك أعطني

 هزائمه تطارده كنيزك
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  الوهم اقتناص من عاجزة تهوى

  قدمي تحت جفي  سراب الحقيقة

  ......................الضياع نحو خطوتها خطوة أول عند
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 سطور يف الشاعر

 

 محمد رحيمة عباس

 العمارة مدينة -ميسان محافظة -العراق مواليد- 

  .1964عام

 أستراليا سدين، يف مقيم مغترب.  

 يف أدبية مجالت يف قصائد للشاعر عدة صدرت 

  .العريب الوطن أنحاء شتى

 شعراء مع مشترك ديوان يف قصائد له صدرت 

  .الثقايف الرصيف طريق عن عرب
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 نشر دار عن األوىل الشعرية مجموعته صدرت 

 يوميات" عنوان تحت 2016 عام بغداد المتن

 ."خاسر

 دار طرق عن الثانية الشعرية المجموعة صدرت 

 ."بائسة محاوالت" بعنوان القاهرة يف توت نشر
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 الفهرس

 5 إهداء

 7 القصيدة

 11 الصورة

 13 هل؟

 14 أمي

 15 الجنوب

 17 بسيطة أشياء

 21 االسئلة جحيم

 22 ذكرى لك

 24 عطش

 27 قبعة شاعر

 28 حتما  

 29 هاجس

 31 الصنم

 31 حصاة

 32 الشعر

 34 شاعر

 36 الشجرة

 41 الزهرة

 42 الليل أغنية

 43 األغنية

 47 لست بشاعر

 51 مزحة عاشقة

 51 المشرح نهر

 53 للسالم دعوة

 55 النرد

 58 إلهي يا

 59 عالقتي

 61 الكسول الصباح

 62 دعوة

 66 الطهارة

 67 اآلخر النصف

 71 شاعر نرجسية

 73 نشوة عابرة
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 74 الخمرة

 78 الشاعر

 79 أعمى قبلة

 81 الجدار

 84 عشق

 85 جديت رغيف

 91 السماء

 94 الصباح يف

 95 المقبرة

 98 وقاحة

 99 السكينة

 111 عنقود الفضة

 112 يشبهني كل

 117 العاشق

 119 الصوت

 112 ذكراك

 113 أراك

 115 تذكر

 119 واحدة زهرة

 122 بدوي أمنية

 127 العقاب

 128 مدينتي

 131 الوهم

 135 فرائض

 139 حزين

 147 الحلو الصباح

 151 وداع

 153 البيوت

 155 اللقلق عنق

 157 المودعين عويل

 161 القصائد

 163 أمي اطمئني يا

 166 النازحون

 168 موىت

 173 الحنين

 177 مفترضون جنود

 181 عجوز رجل ترانيم

 184 النشوة

 186 وخزة

 188 سراب

 193 سطور يف الشاعر

 195 الفهرس
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